
 

             

REPUBLIKA HRVATSKA       

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 

Gradonačelnik 
 
KLASA: 022-05/18-01/2-249 
URBROJ: 2144/01-01-18 –1 
Labin, 6. srpanj 2018. 
 
        Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih 
kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06) i članka 6. stavka 1 Naputka o 
otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“  br. 70/12) i članka članka 51. 
Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj  9/09.,9/10.-lektorirani tekst, 
8/13, 3/16, 2/18..), Gradonačelnik Grada Labina 6. srpnja 2018. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 

 
I. 

 
Ovom Odlukom se imenuje LORETA BLAŠKOVIĆ, dipl. iur. viša savjetnica za pravne 

poslove u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove 

Grada Labina,  (OIB: 70400812922 ), iz Labina, Prilaz vetva 20, osobom zaduženom za 

nepravilnosti u Gradu Labinu. 

        
           Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:     
Telefon: 052/866 812 
Fax: 052/852 078 
E-mail: loreta.blaskovic@labin.hr.  
 

II. 
 
   Sukladno odredbama članka 36. Stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih 
kontrola u javnom sektoru i članka 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o 
nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvan proračunskih 
korisnika („Narodne novine“ br. 70/12), LORETA BLAŠKOVIĆ obavezna je:                                                            
1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima, 
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima, 
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. 

Naputka o otkrivanju, postupanju, i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju 
sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, 

4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je 
djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima. 

mailto:loreta.blaskovic@labin.hr


 

III. 

          Danom donošenja ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene 
za nepravilnosti Klasa: 022-05/15-01/2-101, , Urbroj: 2144/01-01-15-1 od 11. ožujka 2'015. 
godine („Službene novine Grada Labina“, broj 5/15.).  

 
IV. 

 
         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama 
Grada Labina“. 
 
                                                                                                               GRADONAČELNIK  
 
                                                                                                                    Valter Glavičić 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Loreta Blašković, ovdje 
2. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje 
3. Arhiva, ovdje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


